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Előterjesztés 
a Bicskei Torna Club tulajdonosi hozzájárulás kéréséről  

 

 

1. előterjesztés száma: 299/2017 

2. előterjesztést készítő személy neve: Soós Attila 

3. előterjesztést készítésében közreműködő személy neve: 

4. előterjesztés mellékleteinek felsorolása: 

1. melléklet – határozati javaslat 

2. melléklet – kérelem 

3. melléklet – helyszínrajz 

5. előterjesztést tárgyaló bizottságok felsorolása:  

- Város-és Vállalkozásfejlesztés Bizottság 

6. előterjesztés nyílt vagy zárt ülésen való tárgyalása: nyílt 

7. előterjesztésről való döntés formája: egyszerű többség 

8. előterjesztéshez felhasznált jogszabályok felsorolása:  

 Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.évi CLXXXIX. törvény 

 az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás alapjairól szóló 29/2014. 

(XII. 22.) rendelet  

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

Tisztelt Város-és Vállalkozásfejlesztés Bizottság! 

 

A Bicskei Torna Club 2016. évben megkezdte a Bicske, Kerecsendi Kiss Márton u. 2. alatt 

lévő sporttelep bővítését. 

A bővítés kiterjedt a tervezett műfüves pálya megépítésére is, melyhez szükségessé vált a 

korábbi években kialakított, részlegesen már a sporttelephez csatolt 4209/70 hrsz-ú földrészlet 

teljes területe. A földrészlet kitűzésének eredményeként látszott, hogy a sporttelep közvetlen 

szomszédságában lévő, közterületen álló 3 darab gépjárműtároló részlegesen telekhatáron 

belülre került, így a szabványos méretű pálya az építmények bontása nélkül nem alakítható ki. 

A Bicskei Torna Club a sporttelep tervszerinti bővítésének végrehajtása érdekében vételi 

ajánlattal kereste meg a gépjárműtároló felépítmények tulajdonosait. A tulajdonosokkal 

egyenként sikerült megállapodni, adásvételben, cserében, illetve a harmadik esetben meglévő 

csereépítmény hiányában egy új felépítmény határidős megépítésében, így a 3 db garázs 

lebontásával a sporttelep egységes bekerítése és a pálya szabványos megépítése lehetővé vált. 

Mivel az elmúlt hónapokban a meglévő garázssoron nem volt újabb eladó felépítmény, 

adásvétellel a Torna Club nem tudta teljesíteni a felépítmény pótlására tett vállalását, ezért 

végül egy új, a meglévőkkel azonos szerkezeti kialakítású garázs építése mellett döntöttek. 

Az új garázs a meglévő, megmaradó garázssor Akácfa utcához közelebbi – közvilágítással is 

rendelkező – részén, a sor elejére épülne, szerkezetében és megjelenésében a meglévő 

garázsokhoz igazodva, a Torna Club költségén. 

A garázs építése, a méretei alapján – az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és 

ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI. 8.) 

Korm. rendelet 1. melléklet 8. pont alapján – nem építési engedély köteles, építését a helyi 

építési szabályzat, illetve az OTÉK nem korlátozza.  
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Az építés megkezdéséhez – mivel a tervezett felépítmény közterületen helyezkedik el – a 

közterület tulajdonosának, az önkormányzatnak a hozzájárulása szükséges. 

Kérem a képviselő-testületet, hogy a Bicskei Torna Club kérését – a vételi ajánlatában tett 

kötelezettségvállalásának teljesítése érdekében – támogassa. 

 

Bicske, 2017. október 13. 

Tisztelettel: 

Pálffy Károly 

polgármester 
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1. melléklet a 299/2017. számú előterjesztéshez 

 

HATÁROZATI JAVASLAT 

 

Tárgy: a Bicskei Torna Club tulajdonosi hozzájárulás kéréséről 

 

 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete  

 

1. támogatja és hozzájárul, hogy a Bicskei Torna Club a Bicske, Kerecsendi Kiss Márton 

u. 2. alatt lévő sporttelep bővítése érdekében szükségessé vált, a szomszédos 

közterületen, magántulajdonban álló, lebontott gépjárműtároló helyett a bicskei 

4209/69 hrsz-ú közterületen 1 db új gépjárműtárolót építsen. 

2. az 1. pont szerinti gépjárműtároló könnyűszerkezetes kialakításban, a meglévő tárolók 

sorába, a mellékelt helyszínrajzon jelölt helyre épülhet, velük azonos formai 

kialakítással. A kivitelezés költségeit a Bicskei Torna Club viseli. A felépítmény 

magántulajdonba kerül, az alatta lévő földrészlet – közterület – után a felépítmény 

tulajdonosa a mindenkor hatályos közterület-használati díjat köteles fizetni. 

3. kizárja, hogy a ráépítés engedélyezésével a Bicskei Torna Club, vagy a felépítmény 

jövőbeli tulajdonosa ráépítés jogcímén követeléssel éljen az önkormányzat felé. 

4. felhatalmazza a polgármestert a tulajdonosi hozzájárulás kiadására. 

 

Határidő: 2017. október 25. 

Felelős: polgármester 

 






